
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 11 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 742

Про утворення робочої групи з питань
внутрішньо переміщених осіб

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради від  04  листопада  2022  року №9219,  відповідно до статті  40
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання протоколу засідання
робочої групи з питань внутрішньо переміщених осіб Київської обласної державної
адміністрації від  28  жовтня  2022  року,  з метою ефективного розгляду проблемних питань
внутрішньо переміщених осіб та захисту прав населення,  що постраждало від військової
агресії Російської Федерації проти України, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.  Утворити в Білоцерківській міській територіальній громаді робочу групу з питань
внутрішньо переміщених осіб у складі згідно з додатком.

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови
Новогребельську І.В.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 11 листопада 2022 року  № 742 

 

С К Л А Д 

робочої групи з питань внутрішньо переміщених осіб  

Велігорська  

Тетяна Олександрівна 
 

- голова робочої групи, начальник управління соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради. 
 

Члени робочої групи: 
 

Баранова 

Вікторія Анатоліївна 
 

- заступник начальника управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради; 
 

Борисенко 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу соціального забезпечення управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; 
 

Гавриляко 

Юрій Олександрович 

 
 

- заступник начальника управління - начальник 

адміністративного відділу - адміністратор управління 

адміністративних послуг Білоцерківської міської ради; 

Геник 

Артем Владиславович 

 
 

- головний спеціаліст сектору у справах ветеранів війни 

відділу соціального забезпечення управління соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради; 

Дебольська 

Віра Іванівна 

 
 

- начальник відділу обліку та розподілу житла управління 

житлового господарства департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

Нехта 

Ірина Іванівна 

 
 

- провідний спеціаліст сектору у справах ветеранів війни 

відділу соціального забезпечення управління соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради; 

Ніколаєвська  

Лариса Едуардівна 
 

- головний спеціаліст відділу пільг та субсидій управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; 
 

Севериненко 

Людмила Іванівна 
 

- директор Білоцерківського міського центру соціальних 

служб (за згодою); 
 

Семченко 

Олена Олександрівна 
 

- головний спеціаліст відділу пільг та субсидій управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; 
 

Сербін 

Максим Вікторович  

- заступник начальника управління охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради; 

 
Снєтков 

Володимир Миколайович 

 

- заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями 

Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості (за 

згодою). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 

 


	C:\Users\БЦ10\Desktop\від 11 листопада\№ 742\№ 742.doc
	C:\Users\БЦ10\Desktop\від 11 листопада\№ 742\Додаток.doc

